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Zamawiający:

Zakład Usług Energetycznych ,,EPEKOKS" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58-305, przy ul. Karkonoskiej g, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Pod nr KRS 0000148487, kapitał zakładowy 5,070.000,0O zł, w całościopłacony, NlP
886_26_93-850

Przetarg nieograniczony
na: zakup wywrotki tylnozsypowej o ładownościw zakresie od 20 do 22ton

1.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wywrotki tylnozsypowej o ładownościw zakresie od
20 do 22ton (dalej rowniez,,wywrotka"), na warunkach niniejszego SlWZ.
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Wymaganiatechniczne:
rocznik produkcji 2018,
dopuszczalna ładownośó od 20 000 kg do 22QOOkg;
silnik euroS; SCR z intercoolerem;
moc silnika od 350 KM do 450 KM;
turbospręzarka;
ilośó przełozeń skrzyni biegow 16+2,,
zawieszenie zależne pzod i tył ośprzednia resor, amortyzatory ośtylna resory;
zbiornik paliwa od 300 do 400 litrow;
koła i ogumienie terenowe;
układ przeciwblokujący ABS;
separator paliwa standardowy;
blokada kołowa standardowa;
osuszacz układu ham ulcowego;
niezależny układ ogrzewania silnika;
boczne osłony przeciwnajazdowe standardowe;
ręczny wyłącznik prądu standardowy;
Kabi na : szyba panoram iczna, zewnętrzna osłona przeciwsłon eczna, zderzak w
kolorze kabi ny, reg ulacja połozen ia kierown icy, ergonom iczne wnętrze, szyberdach,
bez miejsca do spania.

1

.2. Wymagania w zakresie podstawowego wyposażenia, istotnych wymiarów, zabudowy,

wymaganych dokumentów i instrukcji:
1)

Wyposazenie:
niezależny układ ogrzewania silnika i kabiny kierowcy;
pneumatyczny fotel kierowcy;
radio, klimatyzacja;
koło zapasowe kompletne - standardowe mocowanie do ramy;
zamykany korek wlewu paliwa.
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2) Zabudowa pojazdu:

]

pojemnośó skrzyni ładunkowej: od 20 m'do 25 m';
skrzynia stalowa;
buńa tylna otwierana automatycznie;
materiał: stal Hardox, 8 i6 mm;
podłoga 8 mm; buńa 6 mm;
daszek zabezpieczający kabinę pojazdu.

3) lstotne wymiary.

4) Wymagane dokumenty i instrukcje:
- instrukcja obsługi w j. polskim, wersja na cd i drukowana,
- katalog części zamiennych,
- deklaracja zgodności CE,
- karta/kańy lub ksiąźka gwarancyjna.

1.3. Wymagania jakościowe: wywrotka musi posiadać wszystkie wymagane ceńyfikaty, w

i atesty oraz jako pojazd musi spełniaó wymagania
techniczne określone pzez obowiązujące przepisy dla pojazdow poruszających się po
drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz, U. z2005 r. Nr 108 poz, 908 z późn, zm,) oraz
rozpoządzeń wykonawczych do tej ustawy.

tym ceńyfikaty bezpieczeństwa

1.4. lnne wymagania ze względu na specyfikę zamówienia:
Gwarancja: Gwarancja jest jednym z kryteriow oceny ofeńy
1) Wykonawca udzieli gwarancji wydłuzonej na oferowaną wywrotkę

na okres co
najmniej 60 miesięcy z senłisem w pełnym zakresie oraz wykonywaniem usług
naprawczych,
2) Zapewnienie seruvisu gwarancyjnego i naprawczego w odległoścido 100 km,
3) Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania wywrotki,
4) Wykonawca musi posiadac autoryzowany senruis gwarancyjny i pogwarancyjny lub
zapewnió serwis przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego
senvisu,
5) Wykonawca będzie zobowiązany w cenie zakupu do przeprowadzenia w siedzibie
Zamawiającego szkolenia trzynastu operatorow w zakresie budowy i obsługi wywrotki,
6) Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć czynności serwisową (przegląd, naprawę)
w terminie oczekiwanym 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
W sytuacji, gdy wykonanie naprawy (przeglądu) nie będzie mozliwe w siedzibie
Zamawiającego lub wykonanie naprawy (przeglądu) będzie tnłałodłuzej niz w terminie
\i
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oczekiwanym 24 godziny od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny koszt odbierze
wywrotkę i dokona naprawy (przeglądu) we własnym senłisie, a na czas dokonania
naprawy (przeglądu) zapewni wywrotkę zastępczą.

Przeglądy senłlsowe: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądow
okresowych. Wykonawca określirodzaje i ceny przeglądow,

Odległośćserwisu od siedziby ZamawiĄącego Wykonawca określi w

km.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niz 60 dni od daty podpisania
umowy w sprawie zamówienia.

Miejsce dostawy wywrotki: siedziba Zamawiającego. Całkowity koszt dostawy
(załadunek, dowóz, rozładunek) wywrotki pokrywa Wykonawca, Wykonawca zapewni
nalezyte zabezpieczenie sprzętu w czasie transpońu oraz przy załadunku i rozładunku.

Odbiór:

obejmuje wszystkie określone w SlWZ składnikizamówienia. Protokoł
podpiszą upowaznieni przedstawiciele obu stron.

2. Wadium
Warunkiem dopuszczenia do postępowania jest złożenie Wadium:
1) 20 tyś,PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku BZ WBK nr konta: 06 1090 2271 0Q00 0005 8400 ,1280, lub
2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na powyzsza kwotę - bezwarunkowej, płatnej
na pierwsze ządanie, nazabezpieczenie wpłaty wadium.
- w terminie do dnia 29 marca 2018 r. (decyduje uznania wadium na rachunku bankowych
Zamawiającego lub termin złożeniagwarancji w depozyt),
3.

Termin związania ofeńą

4.

Opis sposobu przygotowywania ofeń

2)

do reprezentowania firmy na zewnątrz
zaciągani a zobowiązan,
złożonaw opisanych, zamkniętych w sposób tnruały opakowaniach:
- w jednym oddzielnym opakowaniu podpisanym ,,Oferta cenowa" umieszcza się cenę
oraz ewentualne inne, ustalone w S|WZ dla danego postępowania przetargowego
elementy, np. termin realizacji);
- w drugim oddzielnym opakowaniu umieszcza się wymagania warunkow SlWZ;
- obydwa opakowania winny być umieszczone w jednym wspólnym, opisanym
opakowaniu (,,Zakup wywrotki", nie otwieraó przed dniem _._,2018 r., przed
godz. _oo. ), zabezpieczonym przed otwarciem przez osoby nieu pońzn ione.
cenę nalezy podać netto w PLN,
osobno należy podać rodzaj i ceny przeglądow okresowych:

Oferent będzie związany ofertą pzez 90 dni od dnia jej otrzymania przezZamawiĄącego,
Po upływie terminu składania ofeń, ofeńa nie moze być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona
bez zgody Zamawiająceg o.
Oferta winna byc:
1) przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, tnruałą i czytelną techniką,

3)

4)
5)

podpisana przez osobę(y) upowaznioną(e)
i
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Wszystkie dokumenty załączone do ofeńy powinny zostać złożone w oryginale lub
kopiach poświadczonych ,,za zgodnośćz oryginałem" przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta.

5.

Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń

1) Aktualny odpis z właściwegorejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji lnformacji

DziałalnościGospodarczej (CElDG), jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji do działalnościgospodarczej wg. staniu na dzien nie wczeŚniej niż
3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert,
2) Aktualne zaświadczenie właściwegoUzędu Skarbowego o niezaleganiu Oferenta
z opłacaniem podatkow, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofeń,
3) Aktualne zaświadczenie właściwegooddziału Zal<ładu Ubezpieczeń Społecznych
o niezaleganiu Oferentazopłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,
4) Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni, a w przypadku Oferentow nie
sporządzających sprawozdania finansowego - informacja o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym za okres 2 lat,
5) Sprawozdanie F-0,1 za ostatni zamknięty okres, a w przypadku Oferentów nie
sporządzających tego sprawozdania - informacja o pżychodach, kosztach i wyniku
finansowym za wskazany okres,
6) Oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań wobec Zakładu Usług
Energetycznych ,,EPEKOKS' Sp. z o.o., z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń
w dacie ofeńy,
7) Referencje podmiotow, dla których Oferent zrealizował podobne zamowienia w okresie
ostatnich 5 lat,
S) Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymogów prawa w związku z realizaĄą przedmiotu
zamówienia,
9) Kserokopię Polisy Ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot działalnościOferenta,
z terminem ważnościco najmniej do dnia 30.06.2018 r.,
10) lnne, celowe z punktu widzenia specyfiki zamówienia,
11) Oświadczenie, ze nie zachodziżadna z następujących okoliczności:
a) wykonawca, w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, nie
wyrządził szkody poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamówienia, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego
postępowania, chyba że takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) w stosunku do wykonawcy nie otwańo likwidacji;
c) w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłościWspolnika, komplementariusza,
pańnera w rozumieniu postanowień kodeksu społek handlowych lub Wykonawcy
prowadzącego działalnoścgospodarczą samodzielnie lub formie społki osobowej nie
skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamowienia określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takze za przestępstwo skarbowe;
d) urzędującego członkazaządu Wykonawcy prowadzącego działalnośógospodarcząw
formie społki kapitałowej w rozumieniu postanowień kodeksu społek handlowych nie
skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osob wykonujących pracę

zarobkową pzestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osią9nięcia

obrotowi

korzyŚci

majątkowych, a takze za przestępstwo skarbowe;
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e) wobec poszczegolnych Wykonawców będących podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł
zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisow o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary.
12) Oświadczenie, że,,
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub czynnościlub
oświadczenie, że przepisy obowiązującego prawa nie nakładają obowiązku posiadania
takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) zapoznał się na terenie Zamawiającego z warunkami wykonywania zamówienia;
e) jest wytwórcą wszelkich odpadów wytwarzanych podczas realizaĄi zamówienia,
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
f) akceptuje treśó projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ,

6.

Miejsce oraz termin składania ofeń
Ofeńy należy składac w siedzibie Zamawiającego: 58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
Sekretariat, do dnia 29 marca2018 r,, godz. 10,00

7.

lnformacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą

Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

8.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie slę kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag)
1) Cena

- waga: 80

9.

o/o,

2) Gwarancja
- waga: 10 o/o,
3) Cena przeglądow senłisowych
oń,
- waga: 5
4) Odległoścsenruisu od siedziby Zamawiającego
o/o.
- waga: 5
Zasady oceny ofert

1) Cena 80o/o (cena ofeńy nĄniższejlcena ofeńy badanej)*8O,
2) Gwarancja 1Oo/o (czasokres oferty badanej/czasokres ofeńy najdłuższej)*'10,
3) Cena pzeglądow seru,risowych 5% (cena ofeńy nĄniższĄlcena ofeńy badanej)*5,

4)

Odległośćsenłisu 5% (odległośó senruisu ofeńy najniższejlodległośósenłisu ofeńy
badanej)-5.

Wyliczone bądż przyporządkowane poszczególnym kryteriom ilościpunktow podlegają
przemnozeniu przez ich wagi procentowe,
10.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Waldemar Brykalski - tel.725 512 818, e-mail: waldemar.brykalski@epekoks.com.pl
2) Marek Nowacki - tel. 663 911773, e-mail:marek.nowacki@epekoks.com.pl

lnformacje dodatkowe:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej
SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań S|WZ może spowodowaĆ
odrzucenie ofeńy.
2) Niniejsza Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia nie stanowi ofeńy w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, określa jedynie wymagania jakie winni spełniaó oferenci.
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3)

4)
5)
6)

w wyniku
postępowania. Warunkiem zawarcia umowy jest wyrazenie zgody przez właściweorgany
Spółki.
Ofeńa moze być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofeń,
Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą byó w kaźdym czasie zmienione przez
ZamawiĄącego.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania lub jego unieważniania
w kazdym czasie.
Zawarcie umowy nastąpi jeśliofeńa Wykonawcy zostanie wybrana

§trcna
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